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Mesto Čadca poďakovalo 
úspešným športovcom, 
ktorí v športovej oblas-
ti dosiahli vynikajúce 
výsledky a športovými 
úspechmi zviditeľnili naše 
mesto doma aj v zahraničí. 

Slávnostné oceňovanie sa 
uskutočnilo v piatok, 16.  feb-
ruára 2018. „Chcel by som po-
ďakovať všetkým oceneným 
športovcom za výborné vý-
sledky, ktoré dosiahli v minu-
lom roku, či už v kolektívnych 
alebo individuálnych špor-
toch. Úspechy našich športov-
cov sú neprehliadnuteľné. Ma-
jú za sebou vydarený rok, som 
na nich hrdý,“ uviedol, okrem 
iného, v  príhovore primátor 
Ing. Milan Gura. 

Ocenení športovci 
pre rok 2017

Dávid Slivka, šach – junior, 
Magdaléna Mrmusová, šach 
– mladšia žiačka, Aleš Bala-
mucký, plávanie – junior, Nicol 
Jánošíková, atletika – mladšia 
žiačka, Mestský stolnoteni-
sový klub Čadca, mladší žiaci: 
Michal Kapusta, Marián Piala, 
Radoslav Šramo, Jakub Gol-
dír, Samuel Kubjatko, Tomáš 
Behúň, preteky turistickej 
zdatnosti – junior, Kristián Mi-
chalec, karate – senior, Ing. Ján 

Jurčík, beh do vrchu – veterán, 
Ing. Radka Prívarová, atletika – 
kat. žien, Tomáš Tlelka, futbal A 
- mužstvo, Marek Hlava, futbal 
A - mužstvo, Mestský stolnote-
nisový klub Čadca, extraliga: 
Pavel Petráš, Radoslav Blažek, 
Radovan Cyprich, Samuel Cyp-
rich, Hokejbalový klub Čadca, 
extraliga, Karol Kapusta – za 
celoživotnú prácu pri rozvoji 
stolného tenisu v meste Čadca

Podpora športu je pre 
mesto prioritou
Dotácia športovým klubom 
mesta Čadca sa výrazne zvý-
šila. Predstavuje sumu 120 
tisíc eur. Je to doposiaľ naj-
vyššia dotácia, ktorú mesto 
poskytlo na činnosť klubov 
v  meste. Nezanedbateľnou 
podporou športovcov zo stra-
ny mesta je aj možnosť vy-
užívania oboch športových 

hál bezplatne. Podporujeme 
aj významné športové pod-
ujatia v meste, ako je naprí-
klad Kysucký maratón, Beh 
na Husárik, Štefanský futba-
lový turnaj, letný Hokejbalo-
vý turnaj o pohár primátora 
a  ďalšie podujatia. Pravidel-
ne organizujeme pre žiakov 
našich mestských škôl letné 
i zimné športové hry.
 (R)

Oceňovanie najlepších 
športovcov mesta za rok 2017
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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Postrehli sme, že Čadča-
nia môžu využívať verejné 
korčuľovanie v novej aréne 
na Kysuciach, aké sú pod-
mienky?

Pozývam všetkých fanú-
šikov korčuľovania na ľa-
de, aby využili bezplatné 
verejné korčuľovanie pre 
obyvateľov Čadce a prišli 
do MM Arény v Krásne nad 

Kysucou. Ľad je pre Vás k dis-
pozícií každý utorok v čase 
16.30 do 18.00 hod. Stačí sa 
pri vstupe preukázať, že ste 
obyvateľom nášho mesta 
a vstup je bezplatný (kar-
tička poistenca, občiansky 
preukaz). Korčuľovanie nie 
je financované z  rozpočtu 
Mesta Čadca, financujem ho 
zo svojho rozpočtu pre obča-
nov nášho mesta. 

Na februárovom mest-
skom zastupiteľstve 
hodnotia každoročne 
čadčianski mestskí po-
licajti svoju prácu. Skla-
dajú účty poslancom. 

Zo správy sa dozvedáme nie-
koľko zaujímavostí. Naprí-
klad aj to, že minulý rok ne-
museli mestskí policajti pri 
vykonaných zákrokoch ani 
raz použiť strelnú zbraň, ho-
ci donucovacím prostried-
kom sa vo väčšine prípadoch 
nevyhli. To je dobrá správa 
pre každého slušného obča-
na. Za dobrú prácu možno 
v tejto súvislosti považovať 
aj to, že kým mestská polícia  
zasahovala v  Čadci v  stov-
kách prípadoch, len v  jed-
nom čelila útoku na policaj-
ta. Čadčianski policajti sa, 
podobne ako v predchádza-
júcom roku, venovali najviac 
dopravným priestupkom a   
priestupkom proti verejné-
mu poriadku. Väčšinu zma-
povali vlastnou kontrolou 

a aktivitou, na časť priestup-
kov upozornili samotní oby-
vatelia. V Čadci nebolo tých-
to priestupkov v  minulom 
roku málo. Policajti vybrali 
od tých, ktorí porušovali 
zákony a nariadenia, viac 
než 20 tisíc eur na pokutách. 
Zo správy sa dozvedáme, že 
v  Čadci pribúda počet sta-
rých áut – evidovaných ako 
vraky. Policajti zdokumen-
tovali 40 takýchto vozidiel, 
čo je o13 viac než v roku 2016. 
Muži v  uniformách odchy-
tili v minulom roku 30 psov, 
25 mačiek, 1 domáceho zaja-
ca, ba aj bociana. V porovna-
ní s predchádzajúcim rokom 
klesol počet odchytených 
psov, pribudli však mačky. 
V  piatich prípadoch sa po-
darilo identifikovať  maji-
teľa psa na základe známky 
alebo čipu, ostatné zvieratá 
skončili na Ranči v Korni. Aj 
minulý rok vyčíňali v Čadci 
sprejeri. Mestskí policajti re-
gistrujú 7 prípadov takýchto 
deliktov. (R)

Mestská polícia 
hodnotila rok 2017

Projekt „Srdce pre Kýčerku“ dostal zelenú
Ministerstvo pôdohos-
podárstva SR v týchto 
dňoch prerozdelilo 13 mi-
liónov eur z eurofondov 
na zelenú infraštruktúru. 

Medzi úspešnými projektmi 
je aj Čadca. Najväčšie čad-
čianske sídlisko sa tak dočká 
zásadnejšej rekonštrukcie. 
Viac ako 460 tisíc eur radnica 
získala na jeho revitalizáciu 
v rámci uvedených eurofon-
dov.

Revitalizácia vnútrobloku 
sídliska Kýčerka
Mesto Čadca projektom za-
bezpečí zlepšenie kvality 
bývania a života na sídlis-
ku Kýčerka, ako aj zvýšenie 
atraktivity prostredia obno-
vou plôch pre oddych, relax a 
pohybové aktivity pre všetky 
vekové skupiny. Zabezpečí sa 
revitalizácia verejnej zelene 
formou obnovy zatrávne-
ných plôch a výsadbou stro-
mov. Cieľom revitalizácie 
vnútrobloku je zveľadenie 
spoločného priestoru, zvýše-
nie jeho estetických a kultúr-
no-spoločenských hodnôt. 

Ing. Milan Gura: „Mojou pri-
oritou bolo dobudovanie síd-
liska Kýčerka a jeho stavebná 
uzávera. Som nesmierne rád, 
že v rukách držím výsled-
ky hodnotenia projektov a 
mesto Čadca je medzi pod-
porenými projektmi. Projekt 

je zameraný na sídlisko Ký-
čerka, hovoríme o lokalite 
medzi existujúcou zástavbou 
bytových domov, kostolom 
a Základnou školou J. A. Ko-
menského. Podarilo sa získať 
460 tisíc eur, projekt počíta s 
vybudovaním veľkého parku 

s ihriskami, s workoutovými 
ihriskami, skrátka, máme v 
pláne vytvoriť taký priestor, 
na ktorom by sa obyvate-
lia sídliska mohli stretávať. 
Myslím si, že týmto prispeje-
me jednoznačne k vyššej kva-
lite ich bývania.“ (R)
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Pozvánka na potulky KRAJINOU KOMIKSU 
Galéria Čadca pozýva širokú 
verejnosť na jedinečnú in-
teraktívnu výstavu Krajina 
komiksu. 

Výstava, ktorá je už 23. v po-
radí od otvorenia galérie (10. 
5. 2013), približuje deťom i 
dospelým návštevníkom 
komiks ako druh grafické-
ho a  výtvarného prejavu na 
podklade všeobecne známej 
slovenskej ľudovej rozprávky. 
Výstava je koncipovaná ako 
cesta s humorno-hororový-
mi prvkami, počas ktorej deti 
prekonávajú jednotlivé proti-
venstvá. Interaktívne prvky 
vychádzajú z deja, postáv a 
predmetov rozprávky Plavčík 
a Vratko, pričom výstava je 
rozdelená na dve časti, ktoré 
rešpektujú prirodzené čle-
nenie výstavného priestoru. 
Počas návštevy výstavy si vo 
vyhradenom   priestore de-
ti (i dospelí) môžu vytvoriť 
svoj vlastný komiks, ktorý sa 
stane organickou súčasťou 
výstavy a taktiež riešiť rôz-
ne zábavné úlohy. Zámerom 
výstavy je oboznámiť deti s 
osobitým druhom knižnej 

literatúry a grafiky, komikso-
vou formou znovu objavovať 
klasický dej a vytvoriť atmo-
sféru herne vo fantazijnom 
svete komiksu, kde všetko, čo 
sa nakreslí, je možné. Verni-
sáž výstavy spojená s výtvar-
ným workshopom pre žiakov 
ZŠ sa uskutočnila 13. februára 
za prítomnosti primátora M. 
Guru a všetkých autorov vý-
stavy.

Autori výstavy: námet, 
scenár a dramaturgia – Ingrid 
Abrahamfyová, výtvarno-tech-
nické riešenie – Marek Dobeš, 
grafické stvárnenie – Matúš 
Maťátko.

Garanti výstavy: Mesto 
Čadca, Dom kultúry v Čadci, 
BIBIANA, medzinárodný dom 
umenia pre deti Bratislava.

Výstavu môžete navštíviť do 
27. apríla 2018. Srdečne vás po-
zývame. Galéria je situovaná 
v Mestskom dome v Čadci, je 
otvorená v PO – PIA od 8.00 do 
16.00 hod., v prípade záujmu a 
pre skupiny aj mimo tohto ča-
su. Vstup je voľný.

Členovia Divadelného súbo-
ru Jána Palárika v Čadci siah-
li v tejto divadelnej sezóne 
po tvorbe ruského klasika, 
velikána svetovej dramatic-
kej tvorby,  A. P. Čechova. 

Jeho jednoaktovky Medveď, 
Pytačky a O škodlivosti taba-
ku uvedú pod názvom Láska 
na 3x. Ako už samotný názov 
napovedá, pôjde o osudové 
stretnutia mužov a žien s 
neodmysliteľným čechovov-
ským humorom a iróniou. 

Čechov je vynikajúci psy-
chológ, prenikavý znalec ľud-
skej duše a medziľudských 
vzťahov. Pre každého herca 
je Čechovova hra veľkou prí-
ležitosťou a aj výzvou. Ako 
sa s touto výzvou popasovali 
herci a herečky DS J. Palári-
ka budú môcť diváci posúdiť 
na pripravovanej premiére 3. 
marca 2018 o 18.00 hod v Do-
me kultúry v Čadci. Srdečne 
pozývame všetkých priaz-
nivcov divadelného umenia.
 (R)

Na celý deň i noc sa čadčian-
ska plaváreň stane hosti-
teľom 8. ročníka verejnej 
plaveckej štafety. 

V dňoch 9. -10. marca od 8.00 
hod budú 24 hodín plávať 
dobrovoľníci, občania, špor-
tovci, študenti, žiaci tak, aby 
neprerušili sériu plaveckých 
výkonov minimálne v jednej 
dráhe. Cieľom je zapojiť čo 
najväčší počet plavcov, kto-
rí zdolajú čo najväčší počet 
kilometrov, spropagovať plá-
vanie a jeho priaznivé účinky 
na zdravie človeka. Podujatie 
je pre všetkých, ktorí chcú 
urobiť niečo pre svoje zdravie 
a zároveň sa chcú stať súčas-
ťou dobrej myšlienky. „24-ho-

dinovky“ sa môže zúčastniť 
každý. Vstup pre účastníkov 
je voľný. Stačí odplávať mi-
nimálne: 25 m – deti do 12 
rokov, 50 m – deti do 15 rokov, 
100 m – ostatní. Do štafety 
sa dá zapojiť viackrát počas 
dňa, výkony sa zrátajú. Ani 
tento rok neostanú plavci a 
záujemcovia o účasť bez mo-
tivácie. Pre najvytrvalejších 
sú pripravené ceny, novinkou 
je odmena za rodinný výkon. 
Akciu, podobne ako minulý 
rok, odštartuje František Ne-
haj, ktorý pokoril ako piaty 
Slovák v histórii slávny kanál 
La Manche, prieliv v Atlantic-
kom oceáne medzi Francúz-
skom a Anglickom.
 (R)

Láska na 3x - premiéra nového predstavenia 
Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci

24-hodinový maratón plávania

NENECHAJTE SI UJSŤ
CHRÁMOVÉ  KONCERTY  k  Veľkej  noci

18. marec 2018 o 16.30 h
Kostol sv. Jozefa Robotníka, Čadca – Kýčerka

Účinkujú: Kysucký komorný orchester, Antónia a Jozef Gráfovci, 
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa, dirigent Enrico Volpe

24. marec 2018 o 18.30 h
Kostol sv. Bartolomeja, Čadca – mesto

Účinkuje: Miešaný spevácky zbor Kysuca, dirigent Ján Procházka

Garanti koncertov: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci, 
Rímsko-katol. farnosti sv. Bartolomeja a sv. Jozefa Robotníka v Čadci.

Vstup je voľný. Srdečne vás pozývame.
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Ako funguje verejné korčuľovanie pre Čadčanov v novej aréne v Krásne nad 
Kysucou?
Každoročné verejné korčuľovanie sa v našom meste tešilo veľkému záujmu. Žiaľ, tento 
rok nebolo možné ho zabezpečiť tak, ako ste boli zvyknutí. Práve preto som sa rozhodol 
využiť existenciu novej arény. Tento projekt fi nancujem pre občanov mesta Čadca 
z vlastných prostriedkov, nie z rozpočtu mesta. Šport som vždy podporoval a budem ho 
podporovať aj naďalej. Arénu môžu Čadčania využívať každý utorok od 16.30 do 18.00 
hod. Stačí sa pri vstupe preukázať, že ste obyvateľom nášho mesta a vstup je bezplatný 
(kartička poistenca, občiansky preukaz).

OTÁZKA PRIMÁTOROVI

Kysucký komorný orchester (KKO), ktorý 
pracuje pri Dome kultúry v Čadci sa 
zúčastní na známom Veľkonočnom festivale 
Giuseppe Martucciho v Taliansku v dňoch 
od 23. marca až 1. apríla 2018. Medzinárodný 
festival veľkonočnej hudby v oblasti regiónu 
Neapol je určený komorným zoskupeniam 
a je tematicky venovaný  historickej 
neapolskej hudobnej škole. Povinnou 
skladbou festivalu je Pergolesiho Stabat 
Mater. Doplnkovým repertoárom je národná 
hudba 18. storočia krajiny zúčastnených 
kolektívov. Hudobná asociácia Giuseppe 
Martucciho je neapolská organizácia, ktorá 
združuje hudobníkov z oblasti Neapola. 
Organizuje pravidelné prehliadky, festivaly 
a koncerty zoskupení tzv. vážnej hudby 
v celej oblasti Talianska a taktiež spolupracuje 
so zahraničnými umelcami a telesami. Prvé 
kontakty KKO s Asociáciou hudby boli 
nadviazané v októbri 2008 na koncertoch 
vo Florencii a v Ríme v roku 100. výročia 
narodenia Eugena Suchoňa. Koncertov 
sa zúčastnili i predstavitelia uvedenej 
asociácie a na základe kvality orchestra 

pozvali KKO na Veľkonočný festival 
Giuseppe Martucciho. Spoluorganizátorom 
festivalu je hudobný priateľ orchestra 
a zároveň pedagóg na Univerzite v Neapole, 
čestný občan nášho mesta Enrico Volpe. 
Festivalu sa zúčastní 25 členov Kysuckého 
komorného orchestra pod dirigentskou 
taktovkou Karola Kevického. Účasť na 
festivale nášho umeleckého telesa prináša 
popri reprezentácii slovenskej hudobnej 
kultúry v zahraničí motiváciu k ďalšej 

Veľkonočný festival v Taliansku opäť 
privíta  hudobníkov z Čadce

Zápisy do materských škôl začínajú už o pár 
dní. Tento rok by mali prebiehať v termíne 
od 15. februára do 15. marca 2018. Viete, 
čo všetko vás pri zápise čaká? 
Priebežne sa do materskej školy prijímajú 
počas roka deti vtedy, ak je v materskej škole 
voľná kapacita. 
Ako prebieha zápis?  
Dieťa sa prijíma na základe podanej 
písomnej žiadosti, ktorú rodič, resp. 
zákonný  zástupca doruč í  vybranej 
materskej škole v deň jej zápisu. Spolu 
so ž iadosťou je potrebné odovzdať 
i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

Zápisy do materských škôl sa blížia

Ešte pred dvomi rokmi mali čadčianski 
športovci na svoju činnosť 30 tisíc eur 
priamej dotácie. Túto sumu si prerozdelili 
všetky kluby, ktoré požiadali o podporu. 
O dva roky neskôr plní primátor M. Gura 
sľub a posiela športovcom 120 tisíc eur. 
Historicky najvyššia podpora smeruje 
na činnosť 16-tich športových klubov. 
10-tisícovú finančnú injekciu získal 
Mestský stolnotenisový klub Čadca, 
ktorý má dlhodobo vynikajúce výsledky 
v najvyšších stolnotenisových súťažiach. 
Maratóncom z čadčianskeho klubu 
príde na účet 6 000 eur (tento rok čaká 
bežcov zmena trasy, pobeží sa smerom 
na Bystrickú dolinu). Telovýchovnej 
jednote Čadca, ktorá zastrešuje sánkarov, 
volejbalistov a turistický oddie,l poskytne 
mesto 5 000 eur. Najväčší fi nančný balík 
v objeme 76 500 tisíc eur poputuje na 
podporu futbalu. Klub karate ZZO 

Športovcom smeruje historicky najvyššie finančná podpora 
Čadca 3 500 eur, trojtisícové dotácie 
budú poskytnuté Kysuckej šachovej škole, 
Mestskému športovému klubu hádzanej 
a Atletickému klubu ZZO Čadca. TJ 
Slávia CAISSA Čadca dostane 2 000 eur, 
Športový klub Čadca – Horelica 1 500 eur, 
Športový klub polície 1 000 eur, Športové 
a kultúrne centrum Milošová 1 000 eur. 
Kysucká hokejbalová únia Čadca 1 000 
eur. Hokejbalisti sa v roku 2018 môžu 
tešiť aj na výstavbu nového hokejbalového 
ihriska, ktoré bude vo výške 170 tis eur 
fi nancované z rozpočtu mesta. Aj tento 
rok, podobne ako minulý, diskutovali o 
návrhu výšky dotácii všetci zástupcovia 
klubov, ktorí prejavili záujem o podporu. 
Mesto Čadca podporuje športové kluby aj 
ďalšou formou. Športové oddiely  v Čadci 
neplatia nájomné v športových halách na 
ulici A. Hlinku a ul. Športovcov. Suma, 
ktorou takto radnica klubom pomáha, 

prevyšuje hodnotu 70 tisíc eur.  Kluby 
môžu ďalej využívať bezplatne aj mestskú 
plaváreň. 

Radnica sa stará aj  o futbalovú tribúnu, 
jej obnovu, platí náklady na energie, kde 
majú mnohé kluby okrem iného aj svoje 
zázemie. Samozrejmosťou je i starostlivosť 
o futbalové ihrisko. Mesto podporilo 
nepriamo i futbalistov, a to  v rámci 
zimnej prípravy, keď poskytlo bezplatne 
posilňovňu na plavárni. 

Milan Gura: „Teším sa širokej podpore 
historicky najlepšiemu návrhu pre 
športovcov, ktorý sa podarilo presadiť 
i vďaka podpore poslancov. Sme tu na to, aby 
sme prinášali riešenia, a toto je jedno z nich. 
Sľúbil som navýšenie dotácii, sľub plním. 
Začali sme minulý rok, keď sme zdvihli 
dotácie z 30 na 90 tisíc eur, tento rok sme 
odvážne postúpili v podpore oveľa ďalej.“

(r)

práci v orchestri. Hudobníkom prajeme 
veľa úspechov na festivalových doskách a 
mnoho príjemných zážitkov z Talianska. 
Vycestovanie na festival z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

(r)

Ako vyzerá doterajší priebeh zimnej 
údržby?
Táto zima je špecifi cká tým, že vyzerá 
akoby ani nebola, ale v skutočnosti je.  
Stačí sledovať teploty a stav vozoviek. 
V prvom rade musí byť zabezpečený 
dispečing, a to nepretržite, rovnako ako 
sú v pohotovosti vozidlá. Máme uzavreté 
zmluvy s vodičmi, ktorí nám zabezpečujú 
zimnú údržbu,  prostredníctvom 
externých zmlúv. Platíme im paušálne 
náhrady, aby si mohli vykryť základné 
platby do poisťovní. Teda otázka, či 
ušetríme tento rok na zimnej údržbe 
je predčasná, aj v tom kontexte, že ešte 
nevieme, aká bude tohtoročná jeseň. 
Treba povedať, že náklady na zimnú 

Ušetríme na tejto zime?
Tohtoročná zima sa zatiaľ neprejavila v plnej sile, snehu na cestách nie je veľa, a tak 
sa mnohí pýtajú, ako využije čadčianska radnica peniaze ušetrené na zimnej údržbe. 
Riaditeľ Mestského podniku služieb v Čadci Peter Lariš však v krátkom rozhovore 
upozorňuje, že zima je zradná a nie je len o „bielej perine.“

údržbu sú vždy, bez ohľadu na to, či je 
sneh alebo nie.
Je pravdou, že výjazdy sypačov sú na 
cestách viditeľné

Samozrejme, nízke teploty nám 
nedovoľujú nechať cesty neupravené. 
Toto je veľmi zradné počasie. Stačí, 
keď teploty klesnú jemne pod nulu a je 
šmykľavo. Mrzne a treba sypať ako keby 
padal sneh, možno aj viac.  K dnešnému 
dňu sme minuli veľa soli aj posypového 
materiálu.  Preto opakujem, pýtať sa, či 
ušetríme, je predčasné. Skôr si myslím, 
že nie. 
Kedy príde k momentu, že už treba začať 
s posypom ciest? Čo to signalizuje?
Dispečeri kontrolujú stav vozoviek. 

Sledujú najdôležitejšie cesty – okruhy.  
Presne vedia, kedy je čas. A zdrojom 
informácií sú, samozrejme, samotní 
obyvatelia, ktorí nás upozornia na 
kritické miesta.
Vráťme sa k paušálnym náhradám 
externých dodávateľov, ktorí sa hlavne 
v prímestských častiach starajú v zime 
o cesty. Táto prax tu nie je dlho.

Nie, začali sme s ňou minulý rok, 
pretože sme mali veľký problém zohnať 
ľudí a techniku. Mestský podnik služieb 
nemá dostatok techniky a personálu, 
aby sme zvládli zimnú údržbu vo 
vlastnej réžii. Využívame teda ľudí, 
ktorí sú z jednotlivých prímestských 
častí a starajú sa tam o cesty. To je 
výhoda. Keď napadne sneh, nemusia sa 
presúvať cez celé mesto, do tej-ktorej 
lokality. Poznajú svoje úseky a vedia, 
kde čo treba. 

(r)

od všeobecného lekára. Na zápise sa 
nevyžaduje prítomnosť dieťaťa. 
Kto má pri prijímaní prednosť?
Prednostne sú prijímané do materských 
škôl deti, ktoré: sú staršie ako 5 rokov, 
majú odložený začiatok plnenia povinnej 
školskej dochádzky, resp. s dodatočne 
odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky. 
Bližšie informácie o zápise a kritériách 
prijímania detí do MŠ poskytne každá 
škola. Kontakty: http://www.mestocadca.sk/
kontakty/skoly-a-skolske-zariadenia.html.

(r)

Mesto Čadca pokračuje v tradícii 
ude ľovania ocenení  významným 
osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim 
na pôde mesta. Nominácie osobností, 
ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju 
celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v 
ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný 
čin, môžete posielať do 30. apríla 2018 na 
adresu Mestský úrad, Námestie slobody 
30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte 
heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: 
kultura@mestocadca.sk. K nominácii 
priložte odôvodnenie návrhu, stručný 
životopis navrhovanej osobnosti a svoje 
kontaktné údaje (meno a priezvisko, 
telefón, e-mail). Anonymné návrhy 
nebudú akceptované.                       

O b l a s t i  p ô s o b e n i a :  Ve d a 
a výskum, hospodárstvo a regionálny 
rozvoj, zdravotníctvo, humanitná 
a sociálna činnosť, kultúra a umenie, 
vzdelávanie a práca s mládežou, 
verejno-prospešná činnosť ,  šport.                                                                                                                     
V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť 
udelené nasledujúce ocenenia:                                   
Čestné občianstvo - udeľuje sa osobám, 
ktoré sa obzvlášť významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta 

Nominujte osobnosti Čadce 
na rok 2018

a šírenie jeho dobrého mena vo svete, 
alebo ktoré obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi.                                                                                     
Cena mesta Čadca – udeľuje sa osobám 
za vynikajúce tvorivé výkony a významné 
výsledky v oblasti vedeckej, technickej, 
umeleckej, publicistickej a verejno-
prospešnej práce, významný podiel 
a výrazné pričinenie sa o ekonomický, 
spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, 
jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
záchranu ľudských životov a majetku 
mesta a občanov.         
Cena primátora mesta Čadca – 
udeľuje ju primátor mesta za úspešnú 
a záslužnú činnosť v prospech mesta.                                                                                                                              
Doručené nominácie posúdi komisia 
menovaná primátorom mesta Milanom 
Gurom, zložená z poslancov Mestského 
zastupiteľstva, členov komisií a ďalších 
prizvaných osobností. Členovia komisie 
postúpia vybrané návrhy vedeniu 
mesta, ktoré ich predloží na schválenie 
poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v 
rámci slávnostného programu na sklonu 
tohto roka. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca 
- OŠKMaŠ, 041/430 22 44, 0905 470 381.
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Predposledný januárový týždeň (23. – 26. 
1. 2018) sa vo výstavných priestoroch 
Galérie Čadca niesol v zamení tvorivej 
atmosfér y.  V spolupráci  s  akad. 
sochárom Ondrejom 4. Zimkom, ktorý 
sa prezentoval v priestoroch galérie 
výstavou svojich diel, sa pod názvom 
Hmyzoletie dobrodružstvá konali tvorivé 
dielne pre žiakov základných škôl. 
Chlapci a dievčatá v veku od 7 od 12 rokov 
vystrihovali, skladali a lepili nevšedných 
lietajúcich živočíchov – papierových 
hmyzoletov –  podľa vopred pripravených 
šablón od autora. S patričnou dávkou 
fantázie a šikovnosti, za pomoci pasteliek, 
fi xiek, voskoviek, farebných a krepových 
papierov a ďalších pomôcok ich odeli do 
originálnych farebných šiat a my sme 
mohli obdivovať ich pekné a zaujímavé 
práce. Deti mali veľkú radosť aj z toho, 
že svoje dielka tvorili priamo za účasti 
a pod vedením autora. Strávili tak v galérii 
zaujímavé dopoludnie a my veríme, že ich 
inšpirovalo k ďalším tvorivým aktivitám. 
Celkovo sa 11 tvorivých dielní zúčastnilo 
172 detí a 21 pedagógov z čadčianskych 
škôl, ako aj zo škôl z blízkeho okolia 
Zvýšený a permanentný záujem škôl, 
pedagógov i školskej mládeže o aktivity 
v našej mestskej galérii nás veľmi teší, 
takmer päťročné úsilie a pôsobenie 
galérie prináša svoje ovocie. Je dôkazom 
toho, že vytvorenie mestskej galérie 

Farebné hmyzolety zaplavili galériu

v Čadci bola skvelá myšlienka. Aj 
touto cestou ďakujeme akad. sochárovi 
Ondrejovi 4. Zimkovi za vynikajúcu 
spoluprácu a umelecké vedenie dielní 

Galéria Čadca pozýva širokú verejnosť na 
jedinečnú interaktívnu výstavu Krajina 
komiksu. Je to už tretia výstava, ktorú 
galéria pripravila v spolupráci s BIBIANOU, 
medzinárodným domom umenia pre deti 
(dve predchádzajúce výstavy niesli názvy 
Putovane s ovečkou a V modrobielom lese) 
a 23. v poradí od otvorenia galérie (10. 5. 2013). 
Je určená najmä detskému návštevníkovi, no 
rovnako očarí a poteší aj dospelých. Približuje 
komiks ako druh grafického prejavu na 
podklade všeobecne známej slovenskej 
ľudovej rozprávky. Je koncipovaná ako 
cesta s humorno-hororovými prvkami, 
počas ktorej deti prekonávajú jednotlivé 
protivenstvá. Interaktívne prvky vychádzajú 
z deja, postáv a predmetov rozprávky Plavčík 
a Vratko, pričom výstava je rozdelená na dve 
časti, ktoré rešpektujú prirodzené členenie 
výstavného priestoru. Panely s kresbami 
rozprávky uvádzajú návštevníkov do sveta 
komiksu, oboznamujú ho s príbehom, 
kde sprievodcami sú bytosti z rozprávky. 
Forma panelov je podobná veľkorozmerným 
nástenným maľbám, ale s hravými prvkami - 
otváracími okienkami, prievlakmi a otočnými 
prvkami. Celá výstava sa nesie v čierno - 
bielej farebnosti, pričom jednotlivé farebné 
akcenty, v základných farbách – červenej, 
modrej, zelenej, žltej a oranžovej, tvoria 
upozornenie na zlomy v deji, objavenie 
sa novej postavy alebo činnosti. Počas 
návštevy výstavy si vo vyhradenom  priestore 
deti (i dospelí) môžu vytvoriť svoj vlastný 
komiks, ktorý sa stane organickou súčasťou 
výstavy a taktiež riešiť rôzne zábavné úlohy.                                                                                                               
Zámerom výstavy je oboznámiť deti 
s osobitým druhom knižnej literatúry 
a grafi ky, komiksovou formou znovu objavovať 
klasický dej a vytvoriť atmosféru herne vo 
fantazijnom svete komiksu, kde všetko, čo sa 
nakreslí, je možné. Výstava bola sprístupnená 

Pozvánka na potulky KRAJINOU KOMIKSU 
alebo Plavčík a Vratko – veselý horor pre deti

za účasti autorov 13. februára a potrvá do 
27. apríla 2018. Autormi výstavy sú Ingrid 
Abrahámfyová (námet, scenár, dramaturgia), 
Marek Dobeš (technicko-priestorové riešenie)  
a Matúš Maťátko (grafické riešenie).                                                                                                                      
Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry 

v Čadci, BIBIANA, medzinárodný dom 
umenia pre deti Bratislava. Galéria je otvorená 
v PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod., v prípade 
záujmu a pre skupiny aj mimo tohto času. 
Vstup je voľný.

(at)

a všetkým deťom aj pedagógom za 
aktívnu účasť na uvedených výtvarných 
workshopoch.

(va)

P R I P R A V U J E M E

CHRÁMOVÉ KONCERTY k Veľkej noci
Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci pripravujú v spolupráci so svojimi 
umeleckými telesami - Kysuckým komorným orchestrom, Miešaným 
speváckym zborom Kysuca a ďalšími účinkujúcimi chrámové koncerty 
tematické venované sviatku Veľkej noci. Koncerty sa uskutočnia 
v kostoloch jednotlivých čadčianskych farností 18. a 24. marca 2018. 
Bližšie informácie vám prinesieme v ďalších vydaniach novín, resp. 
ich nájdete aj na www.mestocadca.sk.

V rámci výzvy Erazmus sa spojili 
Materská škola na ul. SNP v Čadci 
a Materská škola Vyhlídka z Českej 
republiky v krásnom divadelnom 
projekte Život na Valašsku a na 
Kysuciach  formou rozprávkovej 
bábkohry detí z oboch spomínaných 
materských škôl.  Uvedený  projekt 
prispieva k rozšíreniu bežnej výuky 
v materských školách. Čadca je 
j e d n ý m  z  m á l a  s l o v e n s k ý c h 
miest,  ktoré sa zapojili  do tejto 
výzvy, najviac sa v ňom realizujú 
totiž  vysoké, stredné a základné 
školy.  Túto skutočnosť  oceňujú 
nie len  pedagógovia  a  det i ,  a le 
aj rodičia, ktorí sú tiež zapojení 
do samotnej realizácie. Aktívne sa 
všetci  stretávajú počas pracovných 
workshopov, pri výrobe kostýmov, 
kulís a pod. Nezabudnuteľná bola i 
návšteva slovenských detí s rodičmi 
vo Valašskom Meziříčí, kde odohrali 
predpremiéru bábkohry.  

Projekt ponúka celý rad benefitov, 
najmä vytvorenie  kreat ívneho 
prostredia pre deti, ktoré upriamuje 
p oz or n o s ť  n a  t r a d í c i e  n a š i ch 
predkov. Výhodou pre deti  je taktiež 
porozumenie českému jazyku. Je 
zaujímavé, že slovenské deti viac 
rozumejú ako české, bude to spôsobené 
pravdepodobne tou skutočnosťou, 

Kysučania a Valasi  sa spojili 
v spoločnom projekte

že v slovenskej televízii sa nedabujú 
české rozprávky a filmy.  Veľkým 
prínosom sú aj spoločné stretnutia 
pedagógov, ktoré sa organizujú 
striedavo v ČR a v SR. Projekt spracúva 
tradície našich predkov v kolobehu 
ročných období, takto sa prirodzeným 
a atrakt ívnym  spôsobom deti 
oboznámia so zvykmi oboch regiónov. 
Súčasťou projektu je aj pripravovaná 
brožúra o zvykoch na Kysuciach 
a Valašsku. Zaujímavosťou bude 
skutočnosť, že texty budú ilustrované 
dielkami detí oboch materských škôl. 
Tento materiál bude slúžiť aj ostatným 
pedagógom v materských školách. 

Deti z čadčianskych materských škôl 
sa môžu tešiť na spomínané divadelné 
predstavenie už tento rok, 31. mája  
v Dome kultúry v Čadci, ktorý je 
partnerom projektu a vytvára technické 
zázemie pre slovenskú stranu.

Môžeme konštatovať, že vzniká 
jedinečné dielo na báze medzinárodnej 
spolupráce, ktoré prispeje k rozšíreniu 
vzdelávania detí materských škôl 
prostredníctvom využitia inovatívnych 
metód. 

V. Strýčková


